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ФРАНЦУЗЬКА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗБУДОВИ ТА  

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ  

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ 
 
Розглянуто особливості розбудови та функціонування французької моделі 

підготовки науково-педагогічних кадрів та обґрунтовано напрями використання 
її елементів у межах системи розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ. 
За результатами аналізу змісту норм і правил подання та розгляду дисертації які 
діють у Університеті Париж-Дофін було опрацьовано загальний алгоритм під-
готовки науково-педагогічних кадрів у межах французької моделі. За результа-
тами порівняння змісту вітчизняної та французької моделі підготовки науково-
педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації було виокремлено переваги 
останньої та опрацьовано пропозиції щодо вдосконалення змісту механізмів фун-
кціонування вітчизняного моделі. 

Ключові слова: розвиток трудового потенціалу ВНЗ; французька модель 

підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів; подання та захист дисер-
тації; отримання наукового ступеню PhD; вимоги до абітурієнта який претен-
дує на вступу до аспірантури. 

 
There were considered features of development and functioning of the French 

model of training of the teaching staff and reasonable uses of its elements within the sys-
tem of labor potential of local universities. The analysis of the content of standards and 
rules for submission and consideration of the thesis that operate at the Paris Dauphine 
University, there was observed a general algorithm for training of the teaching staff 
within the French model. As a result of comparing the content of domestic and French 
models of scientific-pedagogical and scientific personnel of higher qualification, there 
were separated benefits of the last and processed proposals to improve the content of the 
mechanisms of domestic models. 

Keywords: development of labor potential of university; French model of scien-
tific-pedagogical and scientific personnel; presentation and defense of the thesis; ob-
taining scientific degree of PhD; requirements for the applicant who claims to admis-
sion to graduate school. 

 
 

Постановка проблеми. З прийняттям нових редакцій Законів України 
«Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність», так само 
як і приєднання України до Болонського процесу, проблематика підвищення 
ефективності функціонування та розвитку системи підготовки й атестації 
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації набула принци-
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пово нового змісту та значення для розвитку суспільства. Слід визнати, що 
вирішення питань якості процесу підготовки науково-педагогічних кадрів, у 
тому чи іншому контексті прояву їх складного та багатогранного змісту, є  
не лише основою для розвитку системи вищої освіти України, а і підґрунтям 
для становлення принципово нової системи ціннісних орієнтацій у  
суспільно-політичному та соціально-економічному житті країни. З огляду на 
неабияку значущість порушеної проблематики для розвитку суспільно-
державних інституцій і інститутів, можемо констатувати про можливість її 
розгляду через призму змісту у тому числі і державно-управлінської науки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Приймаючи до уваги істо-
рично обумовлену специфіку функціонування і розвитку системи освіти, так 
само як і соціокультурного середовища у межах якого власно і відбуваються 
процеси прийому та передачі знань, виділяють три основні моделі підготовки 
науково-педагогічних кадрів, а саме: німецьку (Австрія, Данія, Нідерланди, 
Німеччина, Швейцарія, Швеція тощо), французьку (Бельгія, Іспанія, Італія, 
Франція тощо) та англосаксонську (Австралія, Великобританія, Канада, Нова 
Зеландія, США, терція тощо) [3, с. 160]. Цілком очевидно, що запропонована 
класифікація не охоплює все різноманіття існуючих систем підготовки.  

Проблематика підвищення ефективності функціонування та розвитку 
системи підготовки й атестації наукових та науково-педагогічних кадрів ви-
щої кваліфікації знайшла свого розвитку у роботах В.Д. Бакуменка, 
С.М. Домбровської, Р.В. Бойка, К.О. Ващенка, З.В. Гуцайлюка, 
Н.І. Демедишиної, В.С. Загорського, Ю.В. Ковбасюка, В.І. Лугового, 
В.Ф. Мачуліна, А.П. Рачинського, О.А. Тертишної та багатьох інших. Серед 
найбільш цікавих наукових досліджень відповідного змістовного спрямуван-
ня слід звернути увагу на дисертацію О.В. Поживілової «Розвиток систем пі-
дготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в євро-
пейському регіоні та Україні (1990-2005 рр.)» (дисертацію присвячено дослі-
дженню теоретичних і прикладних питань організації і забезпечення ефекти-
вної і якісної підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у провідних 
державах Європи та Україні в умовах інтенсифікації Болонського та ін. інтег-
ративних європейських процесів) [6], на колективну монографію 
В.І. Сергієнка, І.Б. Жиляєва та В.І. Торкатюка «Атестація наукових кадрів 
вищої кваліфікації в Україні: проблеми і рішення» (монографія присвячена 
дослідженню тенденцій розвитку атестаційного процесу в Україні та 
з’ясуванню перспективних напрямків упорядкування та реформування сис-
теми атестації в Україні у світлі інтеграції до освітньо-європейської співдру-
жності) [9], на колективну монографію М.О. Кизима, О.М. Тищенка «Систе-
ма атестації наукових кадрів вищої кваліфікації» (в монографії висвітлено те-
нденції розвитку атестаційного процесу за умов трансформаційної економіки 
України та наведено результати аналізу ефективності державного регулюван-
ня атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації) [10] 
тощо. Окремі аспекти функціонування системи підготовки науково-
педагогічних кадрів у Німеччині були нами розглянуті у межах відповідної 
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публікації [4]. 
Не дивлячись на порівняно достатню увагу до проблематики розвитку 

системи підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів ви-
щої кваліфікації з боку представників наукової громадськості, окремі її пи-
тання, особливо в контексті їх деталізації у межах визначених напрямів нау-
кового пошуку, потребують на організацію додаткових наукових досліджень.  

Постановка завдання. Розглянути зміст та особливості функціону-
вання французької моделі підготовки науково-педагогічних кадрів та 
з’ясувати перспективи її використання для розвитку трудового потенціалу 
вітчизняних вищих навчальних закладів.  

Виклад основного матеріалу. Французька модель підготовки науково-
педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, так само як і німецька, 
передбачає проведення дисертантом, як правило у межах трьохрічної програ-
ми підготовки, самостійного наукового дослідження. За результатними захи-
сту наукової роботи здобувачу присвоюється кваліфікація «Доктор універси-
тету». Право на присвоєння відповідної кваліфікації мають лише ті ВНЗ, чиї 
докторські програми були визнані Національною агенцією оцінки досліджень 
та вищої освіти [2, с. 38]. Після отримання кваліфікації «Доктор університе-
ту» та п’ятирічної науково-дослідної роботи, вчений може претендувати на 
проходження процедури габілітації. Так само як і у межах німецької моделі 
«Габілітований доктор університету» має право на заняття професорських 
посад у ВНЗ та керівництво науковими дослідженнями докторантів.  

Досить цікавою особливістю щодо розуміння традицій французької 
моделі підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфі-
кації (докторів університету) є факт обов’язковості закінчення кандидатом 
на вступ до докторантури так званих післядипломних студій («Diplome 
d’etudes approfondies, DEA»), навчання у межах яких може бути прирівняне 
до другого року навчання в магістратурі. Така норма була чинною до 2000 
року. Нагадаємо, що німецька модель підготовки PhD передбачає гіпотетич-
ну можливість вступу до докторантури з дипломом бакалаврського рівня з 
подальшим закінченням магістратури у межах обраної докторської програ-
ми [1, с. 146]. Навчання в післядипломній студії зосереджено на поглибле-
ному вивченні предметів з обраної студентом спеціалізації. Після закінчення 
вивчення теоретичних аспектів наукової проблематики студент під керівни-
цтвом досвідченого вченого-дослідника проходе порівняно тривале стажу-
вання (3 – 6 місяців) в одній з науково-дослідних лабораторій університету 
або на виробництві. Цілком очевидно, що рівень підготовки кандидата на 
вступ до докторантури, за умови наявності в нього досвіду науково-
дослідної роботи або професійної діяльності, був більш ніж достатній.  

Під впливом Болонського процесу французька модель підготовки нау-
ково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації починаючи з 
2000 р. зазнала суттєвих змін. Були переглянути не лише строки навчання в 
аспірантурі (4-и роки проти 3-х), а і форма її існування. Автори реформи ви-
знали доцільність утворення у межах системи підготовки докторантів так 
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званих докторських шкіл. Докторські школи утворюються університетом за 
результатами угоди з Міністерством освіти. Докторські школи, відповідно 
до умов їх утворення та функціонування, повинні раз на 4 роки проходити  
атестацію Національної агенції з оцінки досліджень та вищої освіти. Тут ми 
можемо провести, хоча і досі умовну, паралель з існуючим у межах вітчиз-
няної системи вищої освіти інститутом Національного агентства із забезпе-
чення якості вищої освіти [7]. Зміна парадигми підготовки науково-
педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації обумовила перенесення 
акцентів з суб’єктно-об’єктного рівня взаємодії між докторантом та його ке-
рівником на рівень взаємодії між університетськими організаційними під-
розділами. Вище ми звернули увагу на той факт, що строк навчання в док-
торантурі становить 4 роки. Разом з тим, офіційна (формальна) тривалість 
докторської програми становить три роки. Така розбіжність у визначенні ча-
су навчання може бути поясненна тим фактом, що останній рік навчання в 
магістратурі, під час якого студент розпочинає наукове дослідження, може 
біти розглянутий в контексті загального часу підготовки докторанта. Зали-
шаючи поза увагою деякі особливості змісту запропонованої у 2000 році 
реформи підготовки докторантів, можемо констатувати той факт, що нова 
модель була розбудована з прийняттям до уваги традицій функціонування 
згаданих вище післядипломних студій. Слід звернути увагу, що в окремих 
випадках докторська школа має можливість збільшити строк навчання в до-
кторантурі до 4-х років (без врахування останнього курсу магістратури). Ці-
каво, що час роботи над дисертацією зараховується докторанту до профе-
сійного стажу (робота за фахом). Це пов’язано з тим, що організація та про-
ведення наукового дослідження вже само по собі є своєрідним внеском у ро-
звиток науки [2, с. 40]. Схожа норма щодо зарахування часу навчання в ас-
пірантурі та докторантурі існує і у межах вітчизняного інституціонального 
середовища. Відповідно до вимог статті 32 Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» до стажу наукової роботи зараховується час 
навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі [8]. Французька система 
підготовки університетських докторів (PhD) передбачає очну та заочну фо-
рму навчання. На відміну від німецької моделі, функціонування шкіл докто-
рів у межах традицій функціонування яких увага адміністрації інституції зо-
середжена переважно на теоретичних та практичних аспектах підготовки 
майбутніх докторів, французька модель, концентрується на організаційному 
та науково-аналітичному забезпеченні досліджень дисертанта, надаючи йо-
му певний рівень наукової свободи, хоча і у межах визначеної теми. 

Кандидат на вступ до докторської школи повинен пройти співбесіду с 
представником докторської школи та подати так званий мотиваційний лист 
із зазначенням обсягів та якості попередньо виконаних науково-дослідних 
робіт. Крім того, кандидат у межах окремого документу повинен сформу-
лювати тему майбутнього дослідження та обґрунтувати її актуальність. Пе-
редбачається, що заява кандидата на вступ до докторської школи буде су-
проводжуватися рекомендаціями принаймні двох габілітованіх докторів.  
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Після прийняття адміністрацією докторської школи рішення про зарахуван-
ня кандидата на докторську програму з докторантом укладається контракт 
(підписання дисертаційних правил). Відповідно до підписаного контракту 
докторант зобов’язаний [2, с. 43] таке: 

– узгодити з керівником план навчальної підготовки (тренінговий 
план) та дослідницької роботи, а також дотримуватись його виконання; 

– відвідувати організовані докторською школою тренінги, заняття та 
дослідницькі семінари (перелік відповідних заходів узгоджується з науко-
вим керівником); 

– обговорювати наукову проблематику з науковим керівником та при-
слухатися до його рекомендацій та порад; 

– звітувати перед науковим керівником про виконання плану навчання 
та роботи над дисертацією; 

– встановлювати та підтримувати професійні контакти з представни-
ками наукової спільноти; 

– виявляти повагу до колег та дотримуватися правил етичної поведінки;  
– дотримуватися правил безпеки під час роботи в лабораторіях та ви-

користанні обладнання; 
– упродовж 4 років після здобуття докторського ступеня інформувати 

університет про свою професійну діяльність; 
– знати систему вітчизняної вищої освіти та науки. 
Контроль за виконанням докторантом своїх обов’язків покладеться на 

призначеного докторською школою наукового керівника дисертанта. Ціка-
вою особливістю французької моделі підготовки науково-педагогічних та 
наукових кадрів вищої кваліфікації є факт можливості призначення відразу 
двох наукових керівників, один з яких є головним (основним). Другий кері-
вник призначається, як правило, з числа тих осіб, які ще не мають достат-
нього досвіду у здійсненні керівництва науково-дослідною роботою дисер-
танта. Таке призначення дозволяє науковцям, які претендують у майбутньо-
му здійснювати самостійне керування роботою докторанта, набути необхід-
ний досвід у межах відповідного напряму професійної діяльності. Крім нау-
кових керівників, за роботою докторанта мають можливість спостерігати так 
звані референти. Виконання обов’язків референта покладається на вчених з 
високим рівням авторитету серед представників наукової спільноти. Як пра-
вило, ці особи не належать до організаційної структури докторської школи 
та мають можливість спостерігати за роботою докторанта «з зовні», що за-
безпечує дотримання принципу об’єктивності та неупередженості щодо оці-
нювання отриманих дисертантом результатів. Загальний зміст процедури 
вступу до докторської школи та захисту дисертації подано на рисунку 1.  

З метою з’ясування змісту та структури програми з підготовки науково-
педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації у межах французької моде-
лі, вважаємо, що слід розглянути докторську програму з менеджменту (сфер пі-
дготовки: економіка, право, політичні науки, прикладна математика, інформати-
ка прийняття рішень), яка пропонується в Університеті Париж-Дофін [5, с. 6]. 
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Докторська школа: перебуває під 

університетським та міністерсь-

ким контролем; проходить повну 

атестацію один раз на 4 роки; по-

точний контроль діяльності один 

раз на 2 роки; один докторант на 

чотирьох досвідчених вчених, 

один з яких є габілітованим док-

тором наук (наявність габілітації 

є обов’язковою умовою для кері-

вництва роботою докторанта) 

Особа яка бажає здобути науковий ступінь 

обирає докторську школу та подає до її 

адміністрації аплікаційну форму 

Кандидат на вступ повинен мати: 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

магістра; входити до 10% кращих 

випускників свого курсу; досвід 

роботи над об’єктом майбутнього 

дисертаційного дослідження; ви-

сокий рівень мотивації до науко-

во-дослідної роботи 

Кандидат на вступ повинен мати: освітньо-кваліфікаційний рі-

вень магістра; входити до 10% кращих випускників свого кур-

су; досвід роботи над об’єктом майбутнього дослідження; висо-

кий рівень мотивації до науково-дослідної роботи 

Відібраних за конкурсом докторантів ознайомлюють з науково-

дослідними проектами, над якими працюють дослідницькі гру-

пи докторської школи та за результатами співбесіди з керівни-

ками проектів запрошують до однієї з груп, у межах тематики 

якої буде здійснюватись робота докторанта. Докторант, керую-

чись власними науковими інтересами, повинен надати згоду на 

роботу у межах однієї із груп 

Протягом 2 місяців докторант з науковим керівником готує 

проект-презентацію майбутнього дослідження та захищає її пе-

ред екзаменаційною комісією. За результатами захисту проек-

тів-презентацій складається рейтинг докторантів відповідно до 

якого найбільш рейтингові докторанти отримують фінансуван-

ня (стипендію, грант) від Уряду. Особи які не отримали стипен-

дію можуть продовжувати розробку обраної проблематики але 

без урядової фінансової підтримки 

Докторант проводить дослідження та готує текст дисертації, який оформлю-

ється у вигляді окремого видання (монографія). Дисертація оцінюється двома 

зовнішніми опонентами, кандидатури яких пропонуються докторантом і його 

науковим керівником та затверджуються керівником докторської школи. Опо-

нент повинен мати габілітацію яка дозволяє йому керувати дослідженнями до-

кторантів. Після ознайомлення з роботою докторанта опоненти подають звіт за 

результатами якого дисертаційний комітет приймає рішення щодо можливості 

призначення процедури захисту 
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Склад комісії (аналог спеціалізованої вченої ради): два опонента; професор 

університету у межах якого створена докторська школа; науковий керівник; 

науковець з іншої держави. Докторант протягом 45 хвилин доповідає резуль-

тати дослідження. Після обговорення доповіді та відповідей докторанта (1–3 

години) комісія приймає рішення щодо присудження наукового ступеня 
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Рис. 1. Процедура вступу до докторської школи (Франція) та захисту дисертації  
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Програма розрахована на 3–4 роки (в залежності від обраної сфери на-
укового знання) та має таку структуру: 

1) перший рік навчання (засвоєння дисциплін загального та спеціаль-
ного (за профілем навчання) курсів): загальний курс (90 годин: епістемоло-
гія та побудова досліджень (30 годин); якісні методи досліджень (30 годин); 
кількісні методи досліджень (30 годин)); спеціальний курс (відвідування чо-
тирьох факультативних семінарів за профілем навчання, наприклад: марке-
тинг та стратегія; фінанси; системи інформації; облік та контроль); 

2) другий рік навчання передбачає участь докторанта у різноманітних 
спеціалізованих науково-комунікативних заходах (семінарах), наприклад: 
семінари за вибором докторанта (аналіз соціальних мереж; теорія ігор; інду-
стріальна економіка тощо); семінари з просування та популяризації науко-
вого дослідження; майстер-класи з виконання досліджень; прийняття участі 
у наукових конференціях, круглих столах тощо; 

3) третій рік навчання присвячується безпосередній роботі над змістом 
дисертаційної роботи. 

Цікавою особливістю французької моделі підготовки науково-
педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації є можливість захисту 
однієї дисертації одночасно в двох інституціях («co-tutelles de these»), одна з 
яких є іноземною. На нашу думку, такий досвід в організації наукових дос-
ліджень та можливість отримання дипломів доктора наук відразу від двох 
інституцій, не лише розширює коло наукової проблематики та сприяє збі-
льшенню професійних контактів докторанта, а і значно підвищує рівень ви-
конання дисертаційної роботи. 

Висновки. Приймаючи до уваги вищенаведене можемо сформулюва-
ти такі висновки.  

По-перше, вважаємо за доцільне розглянути можливість запровадження 
норми яка б зобов’язувала кандидатів на вступ до аспірантури мати мінімаль-
ний досвід в організації та проведенні наукових досліджень, наприклад шес-
тимісячний стаж роботи на посадах асистентів та лаборантів в науково-
дослідних підрозділах університету або підприємства. За логікою розвитку 
змісту цієї норми, особа яка отримала первинний стаж науково-дослідної ро-
боти повинна буде звернутися до керівника установи (підприємства) з прохан-
ням надати відповідну довідку. Передбачається, що у зміст цієї довідки буде 
містити як інформацію про різновид виконаних конкретним дослідником робіт 
і їх основні результати, так і висновок керівника щодо здатності (схильності) 
відповідної особи до науково-дослідної або викладацької діяльності. 

По-друге, вважаємо за необхідне розглянути можливість зарахування 
часу навчання в аспірантурі та докторантурі до страхового стажу для приз-
начення пенсії. З одного боку, цілком зрозуміло, що особа під час навчання в 
аспірантурі (докторантурі) не здійснювала відрахувань до Державного пен-
сійного фонду, але з іншого боку, дисертант приймав безпосередню участь у 
розробці державних науково-дослідних робіт, проводив наукові дослідження 
та оприлюднював їх результати у наукових виданнях, представляв наукову 
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спільноту України на чисельних міжнародних науково-комунікативних захо-
дах. Цілком вірогідно, що користь від отриманих під час роботи над дисер-
тацією результатів для держави (суспільства) може значно перевищувати той 
внесок, який був би здійснений особою до Державного пенсійного фонду за 
умови здійснення безпосередньої трудової діяльності. 

По-третє, з метою підвищення якості підготовки науково-
педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, вважаємо за необхідне 
розглянути можливість запровадження норми щодо призначення докторанту 
відразу двох наукових керівників (основний керівник та керівник-стажер). 
Передбачається, що кожен з керівників буде мати відповідний до свого ста-
тусу чітко визначений обсяг компетенції та відповідальності. На нашу дум-
ку, встановлення такої норми, не лише підвищить якість керівництва робо-
тою докторанта над дисертацією, а і сприятиме розвитку інституту керівни-
цтва дисертаційними дослідженнями. Керівник-стажер матиме можливість 
перейняти від більш досвідченого колеги знання та досвід в організації ро-
боти аспіранта, а також набути практичних навичок за відповідним напря-
мом професійної діяльності. На наше переконання, науковими керівниками 
дисертаційного дослідження аспіранта повинні призначатися лише ті особи, 
які мають науковий ступінь доктора наук. У якості виключення, на нашу 
думку, можливе призначення досвідченого науковця з науковим ступенем 
кандидата наук, але лише за умови щонайменше 3-х річного досвіду перебу-
вання у статусі керівника-стажера та за наявності успішних результатів за 
цим напрямом професійної діяльності. 

По-четверте, з метою підвищення якості докторських програм та їх 
швидкого адаптування до потреб суспільства, вважаємо за необхідне зо-
бов’язати випускників аспірантури та докторантури інформувати установу, 
у межах організаційної структури якої була виконана дисертаційна робота, 
про свою професійну діяльність упродовж п’яти років після закінчення 
строку підготовки. Підтримання зв’язку з випускниками докторських про-
грам, на нашу думку, не лише сприятиме підвищенню якості підготовки до-
кторів філософії, перш за все за рахунок своєчасного корегування відповід-
них програм підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої 
кваліфікації, а і забезпечить розвиток кластерної моделі управління науко-
вими дослідженнями. Крім того, встановлення взаємодії між університетом 
та випускником докторської програми може сприяти формуванню нових на-
уково-дослідних колективів, наприклад залучення аспірантів та докторантів 
до фахової діяльності поза межами університету. 

По-п’яте, з метою підвищення рівня довіри суспільства, з одного боку, 
до вітчизняної моделі підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів 
вищої кваліфікації, а з іншого – до процедури прилюдного захисту, вважаємо 
за доцільне розглянути можливість запровадження процедури подвійного за-
хисту (за аналогією дії вище розглянутого принципу «co-tutelles de these»). 
Така процедура повинна передбачати можливість дисертанта захистити ре-
зультати дисертаційного дослідження одночасно в двох інституціях, а саме в 
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спеціалізованій вченій раді України та відповідній за своєю компетенцією 
іноземній інституції. Залучення іноземних фахівців до процедури поперед-
нього розгляду та захисту дисертації сприятиме не лише підвищенню конку-
рентоспроможності дисертанта, а перш за все – підвищить загальний рівень 
організації та проведення наукових досліджень. З огляду на існування у ме-
жах вітчизняного освітнього середовища прецедентів функціонування так 
званих програм подвійного диплому (програма «Два дипломи») бакалаврсь-
кого та магістерського рівнів, відсутність аналогічної програми для осіб які 
здійснюють підготовку на освітньо-науковому та науковому рівнях вищої 
освіти, не лише викликає здивування, а і обумовлює формування запиту з бо-
ку представників наукової спільноти щодо надання докторантам відповідної 
можливості. Умови проведення такого захисту, так само як і механізм попе-
реднього розгляду дисертаційної роботи потребують на додаткову увагу. 

Вищенаведені висновки не вичерпують усього різноманіття прояву зміс-
ту та традицій функціонування німецької моделі підготовки науково-
педагогічних кадрів, а лише створюють підґрунтя для подальшого обговорення 
порушеної проблематики. Серед перспективних напрямів в організації науко-
вих пошуків слід звернути увагу, перш за все, на ті, зміст яких пов’язано з дос-
лідженням особливостей розбудови та традицій функціонування італійської та 
скандинавської моделей підготовки фахівців вищої кваліфікації. 
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